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ONDERWERP    

Werkzaamheden Zeewijksingel fase3 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Met deze brief informeren wij u over de start van de werkzaamheden voor de 3e fase in de 
omgeving van de Zeewijksingel. 
 
Planning 
De werkzaamheden beginnen maandag 5 september 2016 in de Iersezeestraat en in de 
Zwartezeestraat.  
Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Oomen. 
 
De globale planning op tekening is als bijlage bijgevoegd en is als indicatie voor de uitvoering 
zodat u kunt zien wanneer er ongeveer bij u werkzaamheden zijn. Voor de start van iedere 
fase zal de aannemer u informeren 
 
Bereikbaarheid 
Wanneer er in het gedeelte bij u in de straat wordt gewerkt, kunt u tijdelijk geen gebruik 
maken van parkeermogelijkheden en dient u de auto ergens anders in de wijk te parkeren. Uw 
woning blijft te voet bereikbaar.  
 
Afval 
Tijdens de werkzaamheden willen we u vragen uw huisvuil- en groencontainer buiten het 
werkgebied aan te bieden daar waar deze bereikbaar is voor de vuilniswagen. Zodra de weg 
weer open is, kunt u uw afval weer op de gebruikelijke manier aanbieden. 
 
Snoeien overhangend groen 
Op een paar locaties waar gewerkt moet worden, is gebleken dat de stoepen niet vernieuwd 
kunnen worden, omdat beplanting uit de tuinen tot ver over de erfgrens groeit. 
Het niet meer terugbrengen van de bestrating is zeer onwenselijk omdat de stoep 
voldoende breed moet blijven zodat mindervaliden daarvan gebruik kunnen (blijven) maken. 
U dient de beplanting terug te snoeien tot op de erfgrens. 
 
Woningopname. 
De gemeente Vlissingen heeft Quattro Expertise de opdracht gegeven om een bouwkundige 
vooropname uit te voeren bij de woningen welke langs het werkgebied staan. Aanwonenden 
krijgen binnenkort, of hebben al een brief ontvangen, waarin wordt gevraagd een afspraak te 
maken voor de opname. 
 

Aan de bewoners aan de  
Iersezeestraat, Zwartezeestraat, 
Wittezeestraat,Oostzeestraat, Padweg,  
Stuart Makkerstraat, Vlissingsestraat 128 t/m 146,  
J.I. Sandersestraat en de Pieter Louwersestraat 
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Vragen? 
Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
toezichthouder dhr. Wilfred Proost via 06-51246720. Hij is dagelijks op het werk 
aanwezig. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. R. Versloot 
via 0118-487395. Alle informatie is te vinden op: www.vlissingen.nl/zeewijksingel. 

Wij gaan er van uit u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens deze, 
afdeling Beheer Leefomgeving,  
 
 

 
 
A.E. Lauret 
Operationeel leidinggevende 


